Acta n.º 16
2004.08.02
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE/DIA EUROPEU SEM CARROS’2004
– Presente uma informação da Técnica da D.O.S.U., Eng.ª Carla Vilas-Boas
Carvalho, do seguinte teor:

Exmo. Senhor Presidente, em exercício
Dr. António Pereira

Assunto: " Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu sem Carros
2004”

À semelhança dos anos anteriores, a Europa vai realizar entre 16 e 22 de
Setembro, a Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que termina com o Dia
Europeu sem Carros (DESC), sendo o tema deste ano “Caminhos Seguros
para as Crianças”.

Junta-se em anexo o ofício de Exmo. Senhor Secretário de Estado do
Ambiente, convidando esta autarquia a participar na Campanha deste ano, com
a respectiva Ficha de Adesão.

Uma vez que Felgueiras participou pela primeira vez neste evento em 2003,
tendo alcançado um resultado francamente positivo, julgo que a questão a
colocar este ano passará quanto aos termos de adesão a esta campanha, ou
seja, se participaremos somente no DESC (à semelhança do ano passado), ou
se se pretende que Felgueiras organize um projecto mais ambicioso aderindo à
SEM.
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Sendo o tema “Caminhos Seguros para as Crianças”, um tema
particularmente interessante e importante, devem todas as actividades a
desenvolver na campanha ser subordinadas a este tema transversal.

Neste sentido e independentemente da decisão do Executivo de V. Exa. quanto
ao tipo de adesão de Felgueiras a esta iniciativa, julgo que se pretende que
esta traga benefícios práticos e concretos na área da mobilidade urbana mais
concretamente em termos de segurança infantil.

Assim sendo, no sentido de se organizar este ano algo mais específico, com
um carácter mais cumpridor nos objectivos desta campanha em termos
ambientais e de segurança rodoviária, apresento de seguida, ainda que em
forma de ante-projecto as acções a desenvolver, para que após decisão
superior se possam aferir e executar.

Em conformidade com o plano de 2003, o DESC deve respeitar o estabelecido
quanto ao seguinte;
• Zona (área) Interdita ao Tráfego Automóvel
• Horário de Interdição ao Transito Automóvel
• Veículos autorizados a circularem na Zona Interdita
• Residentes
• Cargas e Descargas
• Parques de Estacionamento criados para o efeito

Relativamente ao mote deste ano, este poderá ser “A Criança na Rua”; “A Rua
e as Crianças” ou eventualmente o próprio tema “Caminhos Seguros para as
Crianças”.
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As Ruas a dinamizar serão as ruas centrais da cidade e deverão ter actividades
específicas ao tema transversal de carácter lúdico e pedagógico.

Mais uma vez, à semelhança do ano passado, julgo ser de manter os mesmos
coordenadores por rua, porque só assim se consegue dinamizar e empenhar
uma equipa de trabalho, sendo certo que cada coordenador terá de apresentar
o seu projecto individual de acordo com o tema obrigatório.

Para que o trabalho deste ano se desenvolva numa perspectiva mais técnica e
como foi referido atrás deixe marcas positivas no alcance dos objectivos, penso
ter todo o interesse em se promover no dia 21 de Setembro um Seminário de
Sensibilização / Apresentação das Iniciativas e Preocupações da CMF
(com denominação a definir), no âmbito da segurança infantil em termos
rodoviários não podendo deixar de abordar a perspectiva da gestão da
mobilidade sustentável. Assim e de uma forma genérica descrevo possíveis
temas de apresentações de tal seminário;
• Planeamento / Gestão Rodoviária e urbanística relativa à mobilidade
sustentável, com apresentações de individualidades ligadas a esta sector
particularmente de Universidades Conceituadas nesta área e de
Associações de planeadores de território…
• Perspectiva local e apoios recebidos nesta área eventualmente pelo
Governo Civil e DGV
• Possível Planeamento de uma Politica de Transportes Urbanos relativo a
pequenas cidades, com o apoio da DGTT e da APVE, demonstrando
acções praticas levadas a cabo noutras cidades…
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• Segurança rodoviária tendo a Criança como Peão, as suas limitações
psicomotoras (…), Sendo que a APSI, Associação para a Segurança
Infantil se mostrou totalmente disponível para abordar estes assuntos.
• Projecto Escola Segura, promovido pela PRP e pela GNR
• Apresentação das experiências das escolas Portuguesas no âmbito do
projecto PROVIDER, etc.

Também e na perspectiva da adesão de Felgueiras à Semana Europeia da
Mobilidade, julgo haver actividades muito interessantes que se podem
desenvolver durante esse período, que podem passar por,
• Formação dos Motoristas de Transporte Colectivo de Crianças
• Apresentação Prática com colaboração de escolas do Projecto Escola
Segura da GNR
• Exposição de equipamentos de segurança rodoviária
• Exposição de veículos limpos, etc.…

Apesar de nesta data ainda de não conseguir descrever totalmete de uma
forma clara e sucinta o projecto a executar este ano, uma vez que tudo
depende da decisão do Executivo Camarário, julgo ter mencionado acções e
actividades que de alguma forma serão úteis na educação ambiental /
prevenção rodoviária.
O Senhor Presidente da Câmara, em exercício, exarou o seguinte despacho: À
reunião de Câmara.
À Consideração Superior de V. Ex.ª.”
O Senhor Presidente da Câmara, em exercício, exarou o seguinte despacho:
“À reunião de Câmara.”
Deliberação – A Câmara delibera aderir à iniciativa "Dia Europeu sem Carros
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2004”, nas cidades de Felgueiras e da Lixa. Baixe ao GACI e à Sr.ª Eng.ª Carla
Carvalho para que se formalize junto do Instituto do Ambiente a adesão desta
Câmara e iniciem desde já a preparação do evento, cuja configuração e
proposta final deverá ser presente a uma próxima reunião de Câmara. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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